
Benvolgudes famílies,  

Una setmana més us enviem les nostres recomanacions de lectoescriptura i 
Matemàtiques. També un horari orientatiu que us pot ajudar a planificar les 
feinetes que us hem preparat, el podeu modificar o fer a la vostra manera amb 
l’ajuda dels vostres fills/filles. 

De LECTOESCRIPTURA trobareu:  

● Un joc de vocabulari de la consonant que toca aquesta setmana, la “RR” 
(recordeu que fem el so de la lletra, no el seu nom) -farem un so súper fort 
perquè és la R doble, “LES BESSONETES”-. 

Per a poder escoltar bé el que diu el Power Point i poder aprofitar al màxim el 
joc us recomanem que: 

1. Descarregueu al vostre dispositiu el Power Point 
2. “Presentación de diapositives” 
3. Aneu clicant als altaveus quan vulgueu, depenent del joc que vulgueu 

fer. 
 

https://drive.google.com/file/d/12jPzSp9Z44ALVbAECRkw784CP2prGrNy/view?
usp=sharing 

● Pensarem i buscarem més paraules que tinguin aquest so. Intenteu que 
per ells mateixos s’adonin que sempre va entre dues vocals. (“A les 
bessonetes els agrada jugar amb una vocal a cada costat”).  

● Full de lectura de la lletra RR. Per practicar la lectura si podeu, cada nit. 
Recordeu que teniu més fulls de lectura d’altres setmanes i és bo anar-les 
combinant, perquè que no se les aprenguin de memòria. 

● Fitxa de la lletra RR Vocabulari i frases (Annex 1). Poden escriure les 
paraules que han pensat abans o han llegit al full de lectura. JA NO HAN DE 
COPIAR. Han d’intentar escriure sols, si es deixen alguna lletra podeu ajudar-
los a que se n’adonin. Intenteu que sigui una estona divertida i no una 
imposició. Animeu-los molt, intenteu no corregir-los massa. És millor que no ho 
facin correcte però que ho facin de bon gust, que no pas fer-ho perfecte però 
de mala gana i enfadats!! 

● Fitxa Dibuixa i escriu (Annex 2). Aquesta és millor fer-la després d’Annex 
1, és més divertida i només han de dibuixar i escriure una frase (ha de ser 
inventada per ells amb alguna de les paraules que han dibuixat). 

● Per continuar practicant la lletra lligada us adjuntem 1 full per repassar. 
Cuideu la direcció de la lletra L. 

 

ENTUSIASMAT: 
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https://drive.google.com/file/d/12jPzSp9Z44ALVbAECRkw784CP2prGrNy/view?usp=sharing
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Us farem arribar un vídeo, via mail de les tutores,  amb l’inici d’una sessió, el 

qual es pot completar amb els Powers Points adjunts de figures geomètriques i 
cossos geomètrics (recordeu que primer els heu de descarregar): 

https://drive.google.com/file/d/1n0cEposI81h-qS-XCZoGxCbNobP5Hkn2/view 

https://drive.google.com/file/d/1E_h_oP9I9Cfba23lEfTv5Vxa3MSaB6b4/view?u
sp=sharing 

 

Aquesta setmana començarem el llibre del 3r trimestre (us vam enviar les 
llicències). Aquesta llicència no permet ni descarregar-se les pàgines ni 
imprimir-ho. Per a poder-ho imprimir haureu de fer gran la pàgina que toqui 
treballar, fer un “pantallazo” i enganxar-ho a un document word per a poder-ho 
imprimir. De totes maneres tindreu els “pantallazos” fets per nosaltres amb 
l’explicació de l’activitat pertinent. Us donem les dues opcions, ja que ens havia 
arribat que hi havia famílies que no visualitzaven bé les que havíem enviat 
nosaltres. 

També us adjuntem l’explicació per fer les quatre feinetes primeres del llibre 
(Annex 5). 

 

Salutacions 
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Aquestes feinetes van acompanyades d’una explicació prèvia. Recordeu que tot el 

que us enviem són recomanacions i que anem enviant segons el que ens aneu 

demanant. Si hi ha alguna família que per la seva organització no pot assumir tota 

aquesta feina, o necessita modificar i reduir-ne la quantitat, no patiu! Cadascú fa 

el que pot, el primer és el benestar familiar! Per últim, us recomanem no fer més 

d’una sessió al dia, ja que sinó pot ser contraproduent. Dit això, comencem amb 

l’EntusiasMAT!!  

SESSIÓ 1:  

• Comencem visualitzant el vídeo del coet i dels problemes matemàtics. Tot seguit podeu 

veure els Power Points de les figures geomètriques i del cossos geomètrics. Sabeu jugar 

a reconèixer els BITS i les seves característiques?  

• Fem sumes simples (fins als 10), ajudant-nos dels dits. Per exemple:  

o 3+2=5, primer fico 3 dits en una mà i li afegeixo 2 més de la mateixa mà, recordeu que 

no fem servi l’altre mà si encara ens queden dits lliure. Quants en tinc? 5!!  

o 4+2=6, primer fico 4 dits en una mà i li afegeixo el dit que em falta de la mateixa mà 

més un dit de l’altre mà. Quants en tinc? Molt bé 6!!  

• Contem objectes que tenim per casa. Si veiem que conta bé fins al 10, anem 

augmentant el nombre. Màxim fins el 20!  

• Ara ja podem fer la feineta d’avui! La pàgina 1 del llibre:  

o En el cas de les sumes, pintem d’un color les peces de fruita que tenim primer i tot 

seguit d’un altre color les que afegim.  

Ara comptem quantes en tenim en total i ho escrivim al cercle groc.  

o En el cas de les restes, pintem d’un color les peces de fruita que tenim primer i tot 

seguit ratllem fent una creu les peces que ens treuen. Ara comptem quantes ens queden 

i ho escrivim al cercle groc.  

 



SESSIÓ 2:  

• Com a cada sessió, comencem amb el coet (podeu visualitzar el vídeo o bé fer-ho sols), 

i amb els BITS de figures geomètriques i cossos geomètrics. Si us animeu, també podeu 

fer algun problema matemàtic semblant als que hem estat fent aquests dies.  

• Avui us proposem fer un joc amb els peques de la casa. Busquem diferents objectes i 

els hi ensenyem. Els fiquem el repte d’anar afegint objectes o d’anar traient-los. Quan els 

traiem els podem preguntar, a part del resultat, si estem sumant o restant. I a la inversa 

si n’afegim. Podem seguir amb l’activitat proposant als nens i nenes que ara siguin ells 

qui ens facin el repte. Convertint així les sumes i les restes en un joc per a ells.  

• Què us sembla si ara passem el joc al paper? Anem a fer la pàgina número 2 del llibre. 

Procurem que els vostres fills i filles ho facin de la manera més autònoma possible! Els 

podem ajudar a llegir el problema i preguntar-los si creuen que és una suma o una resta. 

A partir d’aquí van completant l’operació.  

 

SESSIÓ 3:  

• Com a cada sessió, comencem amb el coet (podeu visualitzar el vídeo o bé fer-ho sols), 

i amb els BITS de figures geomètriques i cossos geomètrics. Si us animeu, també podeu 

fer algun problema matemàtic semblant als que hem estat fent aquests dies.  

 

• Us convidem a comptar de 5 en 5. Per ajudar als infants podem mostrar-los una recta 

numèrica fins al 100 (com aquesta que us adjuntem a continuació) i els podem explicar 

que és una sèrie de 5 en 5. Poden pintar aquells números que toca quan compten de 5 

en 5. Us adoneu què tenen en comú? Molt bé! Tots els que heu pintat acaben en 5 o en 

0!  

• Per acabar farem la feineta d’avui, la pàgina 3 del llibre. Fer el dibuix que toca seguint 

l’ordre dels números.  

 

SESSIÓ 4:  

• Com a cada sessió, comencem amb el coet (podeu visualitzar el vídeo o bé fer-ho sols), 

i amb els BITS de figures geomètriques i cossos geomètrics. Si us animeu, també podeu 



fer algun problema matemàtic semblant als que hem estat fent aquests dies.  

 

• Avui us portem un conte que farà pensar i raonar als vostres fills i filles! Us l’adjuntem 

a continuació, esperem que us agradi!  

 

• Per acabar farem la feineta d’avui, la pàgina 4 del llibre. Us convidem a que pintin els 

blocs i finalment encerclin el número total de cubs.  

 

Una torre fins als núvols  

La Mini volia construir una torre altíssima. Va començar a posar blocs de la mateixa mida 

apilats amb molt de compte. Va construir una torre de set blocs que es mantenia recta 

com un pal. Era bastant alta, però la Mini volia que arribés fins als núvols, així que va 

agafar un altre bloc i va pujar volant per col·locar-lo sobre la torre de set blocs. Quan el 

va haver posat, la torre es va balancejar una mica. Després n’hi va col·locar un altre i la 

torre es va balancejar una mica més, però no va caure. Quan va col·locar un bloc nou, 

la torre va començar a moure’s pels dos costats i va caure de cop. «Quants blocs va 

arribar a tenir la torre de la Mini?» 10 blocs d’alt. (Rellegim la història per si no els ha 

quedat clara la resposta.) La torre no va arribar fins als núvols, però la Mini es va sentir 

molt orgullosa d’haver col·locat ella sola tants blocs i d’haver tingut, durant uns segons, 

una torre tan alta.  



FULL DE LECTURA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CARRO- CORREDOR- TERRASSA- FERRO- 

TERRA- CARRER- CARRETERA- SORRA- 

DARRERE- TERRAT- PISSARRA- 

CARROSSA- BARRET- SERRA- GUITARRA- 

ARRACADA- ARRIBADA. 

LA CARRETERA PER ON PASSO ÉS RECTA. 

TOCO LA GUITARRA A LA TERRASSA. 

ENTRO PER LA PORTA DEL DARRERE. 
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PROPOSTA D’HORARI  PER A DIES DE CONFINAMENT 

*Aquest horari és una guia, però cada família el pot adaptar a les seves pròpies rutines i 

necessitats. 

*Per a que sigui més visual pels nens i nenes, podeu fer-los partícips de l’activitat 

emplenant-lo junts dibuixant, amb pictogrames...  

*És recomanable deixar el cap de setmana com a dies d’activitats de lleure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÍ 

DESPERTAR-SE Ens despertem, esmorzem 

i ens vestim. 

TASQUES DE LA CASA Fer el llit i arreglar 

l’habitació. 

TEMPS ACADÈMIC En aquesta estona 

recomanem fer més 

activitats de lecto-

escriptura, com poden ser 

els deures escolars, llegir, 

jocs de vocabulari, 

escriure parauletes... 

SNACK Per a no perdre el costum i 

la rutina d’esmorzar a mig 

matí, i així fer els cinc 

àpats al dia. 

TEMPS ACADÈMIC En aquesta segona estona 

recomanem fer activitats 

matemàtiques, com poden 

ser els deures escolars 

d’EntusiasMAT, jocs 

educatius matemàtics, 

contar objectes que 

tinguem per casa... 

MIGDIA DINAR Dinar i recollir la taula. 

 

 

 

 

 

TARDA 

ESTONA TRANQUIL·LA  Trencaclosques, jocs de 

taula, migdiada... 

ACTIVITATS CREATIVES Els deures escolars 

recomanats per Plàstica, 

legos, jocs magnètics, 

dibuix lliure, treballs 

manuals, escoltar música, 

ballar, cuinar... 

BERENAR Per a no perdre el costum i 

la rutina de berenar a mitja 

tarda, i així fer els cinc 

àpats al dia. 

JOC LLIURE Jocs de moviments, ioga, 

fer psicomotricitat, joc 

lliure de l’infant... 

VESPRE TV LLIURE I DUTXA Una estoneta d’aparells 

electrònics i la dutxa. 
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NIT SOPAR Sopar i recollir la taula 

HORA DE DORMIR Llegir un conte i a dormir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FES DUES FRASES AMB EL VOCABULARI DE LA LLETRA RR: 

  

  

  



 

 

ESCRIU PARAULES DEL VOCABULARI DE LA LLETRETA RR 

 

 

 

NOM I COGNOM: 

DATA: 



DIBUIXA LES PARAULES I FES UNA FRASE AMB UNA D’ELLES. 

 

CARRO 
 
 

SORRA 

 

BARRET 
 

SERRA 

 
 
 
 
 

•  
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